
 
 

 

 

 
 
Us convoco, d’acord amb el que disposa l’article 112 del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals i per Decret de l’Alcaldia número 80, de 

data 25 de juny de 2019, a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a 

l’Ajuntament el  17 de juliol a les 8 del vespre, amb l’ordre del dia annex. 

Us ho comunico amb el temps necessari, tot i advertint-vos que només podeu excusar la 

vostra assistència per causa justificada, que heu de notificar abans de la data de la sessió.  

 
 
L’alcalde 
 
 
 
 
 
Josep Paré Aregall  
 
Centelles, 15 de juliol de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l’Informe tècnic per a la suspensió dels objectius de qualitat 
acústica en l’activitat cultural per garantir el compliment de l’ordenança municipal 
reguladora de soroll i les vibracions (expedient número 1217-0001/2019). 
 

2. Aprovar, si escau, la proposta de reclamació presentada per Rosalia Casanovas 
Baulenas (expedient número 1360-0001/2019).  

 
3. Aprovar, si escau, la sol·licitud d’una subvenció de millores de la deixalleria per a la 

gestió de residus municipals a l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Expedient número 2240-
0023/2019). 

 
4. Llicències 

 
Expedient número 2338-0001/2019 
Expedient número 2338-0002/2019 
Expedient número 2338-0003/2019 
Expedient número 2338-0004/2019 
Expedient número 2413-0011/2019 
Expedient número 2413-0014/2019 
Expedient número 2413-0015/2019 
Expedient número 2413-0019/2019 
Expedient número 2413-0021/2019 
Expedient número 2413-0023/2019 
Expedient número 2414-0007/2019 
Expedient número 2414-0049/2019 
Expedient número 2414-0050/2019 
Expedient número 2414-0051/2019 
Expedient número 2414-0052/2019 
Expedient número 2414-0053/2019 
Expedient número 2414-0056/2019 
Expedient número 2414-0057/2019 
Expedient número 2414-0060/2019 
Expedient número 2414-0065/2019 
Expedient número 2413-0008/2019 
 

5. Donar compte de l’informe de les analítiques (Expedient número 2512-0004/2019 i 
2512-0005/2019). 
 

6. Aprovar, si escau, l’acceptació del Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019 (2a edició) en el marc del Pla Xarxa Governs Locals 2016 – 2019.  

 
7. Aprovar, si escau, la sol·licitud de la Societat Coral La Violeta (Expedient número 

2244-0005/2019).  
 



 
 

 

 

8. Aprovar, si escau, el contracte menor d’obra per les obres de Millora dels accessos i 
l’arranjament de la pista del Casal Francesc Macià (Expedient número 1387-
0007/2019).  

 
9. Aprovar, si escau, la Certificació d’obres (Expedient número 2388). 

 
10. Aprovar, si escau, el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, l’Institut Pere 

Barnils i el Centre hípic de can Vivet per realitzar un crèdit formatiu sobre conducció 
de grups a cavall i atenció equines bàsiques dins el Cicle formatiu de grau mitjà de 
conducció d’activitats fisicoesportives al medi natural (Expedient número 2795-
0004/2019).  

 
11. Aprovar, si escau, el Contracte de manteniment de les claraboies del pavelló gran 

(Expedient número 1387-0002/2018). 
 

12. Temes urgents.  
________________________________________________________________________ 
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